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AVTAL avseende postservicetjänster m.m. 
 
Detta formulär – avtalsdokumentet - är avsett att användas vid avtal om 
postservicetjänster på vilka Allmänna avtalsvillkor för Postservicetjänster (Post 08) är 
tillämpliga. Formuläret kan även användas för vissa transporttjänster enligt 
kravspecifikation för postservicetjänster m.m. 
 
1 § Parter 
 
Beställare 
 
……………………………………………….. ……………………………….. 
Firma       Organisationsnummer 
 
………………………………………………………………………………………… 
Adress 
 
………………………………………………… ………………………………….. 
Telefon      Fax 
 
…………………………………………………………………………………………… 
E-postadress 
 
Upphandlande enheter som har rätt att avropa från avtalet anges i Bilaga 1 
 
 
Leverantör 
 
……………………………………………….. ……………………………….. 
Firma       Organisationsnummer 
 
………………………………………………………………………………………… 
Adress 
 
………………………………………………… ………………………………….. 
Telefon      Fax 
 
…………………………………………………………………………………………… 
E-postadress 
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2 § Omfattning 
 
Leverantören åtar sig att utföra Tjänst åt beställaren i enlighet med detta avtal 
(”Avtalet”). Avtalet består av följande avtalshandlingar. 
 

1. Senare överenskomna tilläggsavtal enligt 15 § i Allmänna avtalsvillkor för 
Postservicetjänster (Post 08) 

 
2. Detta avtalsdokument jämte bilagor 

  
3. Allmänna avtalsvillkor för Postservicetjänster (Post 08) 

 
4. Beställarens förfrågningsunderlag 

 
5. Leverantörens anbud 

 
Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte 

omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i ovan angiven ordning. 

 
 
3 § Avtalsperiod 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Med rätt för beställaren att förlänga avtalet i ytterligare ……………………………….. 
 
4 § Pris 
 
Priser framgår av Bilaga 2. 
 
 
5 § Prisjustering 
 
Leverantören har rätt till årlig justering av priset med början …………………………… 

Priset får justeras med maximalt …….procent av SCB:s preliminära arbetskostnadsindex 

(AKI) för tjänstemän inom privat sektor, SNI 2002 kolumn I.  Priset får justeras med det 

procenttal som motsvarar indexförändringen för den 12 månadersperiod som slutar tre 

månader före den månad då prisjusteringen får ske. Om AKI skulle upphöra under 

avtalsperioden skall parterna komma överens om nytt likvärdigt index. Kan parterna inte 

komma överens om nytt index eller hur priset eljest skall justeras, har part rätt att säga 
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upp avtalet till upphörande för den tjänst som prisjusteringen avser med iakttagande av 

tre (3) månaders uppsägningstid. 

 
  
6 § Övrigt 
 
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
7 § Underskrift 
 
……………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

……………………………………………………………………………………………… 

För beställaren 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Ort och datum 

 

……………………………………………………………………………………………… 

För leverantören 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

Bilagor 

1. Avropande enheter 

2. Priser 


